
Frequently Asked Questions (Subject to the Terms and Conditions of A Chi Gyi Htaw 

Lucky Draw Campaign) 

အခ ျီက ျီြီးထ ော ံစမ ြီးမဲအစျီအစဥ ၏ စည ြီး မ ြီးခ   မ ောြီးနှင  စပ လ ဥ ြီး၍ အထမြီးမ ောြီးထ ောထမြီးခွန ြီးမ ောြီး 
 
Q1. What is the A Chi Gyi Htaw Lucky Draw Campaign? 
A. It is the MPT Campaign where MPT wants to appreciate their valuable and loyal customers 

staying along with MPT throughout the year. MPT SIM registered users who top up at least 
MMK 1,000 (or) purchase 699Ks data pack or data packs above such data including bundle 
packs (or) make point redemption for MPT mobile services via any channel of MPT4U App, 
USSD codes and SMS purchase during the Campaign Period, will get ticket(s) and be 
eligible to win the Prizes in the Campaign.  

 
မ  ေးခွန ေး( ၁)   အခ ျီကကျီေးမ  ော ကစံ  ေး ဲ အစျီအစဥ  ဆ ိုတော ဘော လဲ။ 
အမ  ြေ။  ဤအစျီအစဥ  သည  MPT  ှ တ စ နှစ ပတ  လံိုေး MPT နငှ   အတ ူရှ မ နကကသည   တန ြေ ိုေး ော ေးရသည  သံိုေးစွဲသူ  ော ေးက ို 
မ က ေးဇူေးတ ံိုုံ့ ပန သည  အစျီအစဉ  ြေစ ပါသည ။ MPT ဆင ေး  ေးကတ  အော ေး  ှတ  ပံိုတ င ၍အသံိုေး ပြုမ နသူ  ော ေးအမန ြေင   
အစျီအစဥ  သက တ   ေးကောလအတငွ ေး MPT4U အပလျီမကေးရငှ ေး၊ USSD ကိုတ  နံပါတ    ော ေးနှင   စောတ  ိုမပေးပ ိုုံ့ဝယ  ယ ူ ှု 
တ  ိုုံ့ ှတ ဆင   ြေိုန ေးမ ဘလ အနည ေးဆံိုေး (၁,၀၀၀) က ပ  ြေည  သွင ေး၍ ြေစ မ စ၊ အနည ေးဆံိုေး (၆၉၉) က ပ တန နှင  အ က  
(Bundle ပတ  မ က ခ    ော ေးအပါအဝင )  အင  တ ောနက  Data ပတ  မက ခ    ော ေးဝယ  ယ ူ၍ ြေစ မစ၊  MPT ၏ ဝန မ ဆောင  ှု 
  ော ေးအော ေး MPT Club ပွ ြုင    ောေး ြေင   လဲလှယ  ခိုနှ   ဝယ  ယ ူ၍ ြေစ မ စ   ပြုလိုပ  ခင ေးအော ေး ြေင   က ူံေးန ိုင သည  လက  ှတ    ော ေး  
ရရှ ပပျီေး ကံ ူေးရငှ  ြေစ မစန ိုင မသော အစျီအစဥ  တ စ ခို ြေစ ပါသည ။   
 

Q2. What is the Campaign Period? 
A. The Campaign Period will begin on 00:01 AM of 22 December 2022 and end on 23:59 PM 

of 4 January 2023. 
 
မ  ေးခွန ေး (၂ ) အစျီအစဥ  သက တ   ေးကောလက ဘယ  အခ  န အ  လဲ။ 
အမ  ြေ။  အစျီအစဥ  အောေး  ၂၀၂၂ ခိုနှစ ၊ ဒျီဇင  ဘော လ (၂ ၂ ) ရက မနုံ့  နက  (၀၀:၀၁) နာ ရျီ ှ ၂၀၂၃ ခိုနှစ ၊ ဇန နဝါရျီလ (၄ ) 
ရက မ နုံ့ ည (၂ ၃:၅၉) နာရျီအ    ပြုလိုပ သွောေး ည  ြေစ ပါသည ။   
 

Q3. Who can participate in this Campaign? 
A. This Campaign is intended for all MPT SIM registered users (MPT GSM/WCDMA active Swe 

Tha Har/Shal Pyaw/Shwe Sa Gar users) who make top-up balance, point redemption, and 
buying data packs  (including Htaw B and Kyin Kyin Nar Nar packs for prepaid users, and 
Data Carry Plus, Mobile Legends, PUBG, Tay Than Thar and Shal Kyi Data packs for 
postpaid users) during the Campaign Period. 



 
မ ေးခွန ေး (၃) ဤအစျီအစဥ   ှော ဘယ  သူမတ ွပါဝင န ိုင သလဲ။  
အမ  ြေ။  ဤအစျီအစဥ  တ ွင  အစျီအစဥ  သက တ  ေးကော လအတ ွင ေး  ြေိုန ေးမ ဘလ  ြေည  သွင ေး ခင ေး၊  MPT Club ပွ ြုင    ော ေး ြေင   
လဲလှယ  ခိုနှ   ဝယ  ယ ူ ခင ေးနငှ   အင  တော နက ပတ  မ က ခ    ော ေးဝယ ယ ူ ခင ေးတ  ိုုံ့က ို  ပြုလိုပ မ ဆောင ရွက သည   MPT 
ဆင ေး  ကတ   ော ေးအော ေး လက ရှ  ှတ  ပံိုတင ပပျီေးအသံိုေး ပြုမ နသူ  ော ေး (MPT ၏ GSM/WCDMA နံပါတ    ော ေးအသံိုေး ပြု 
လ က ရှ သည   Swe Tha Har/ Shal Pyaw/ Shwe Sa Gar အစျီအစဥ  တစ ခိုခိုရယ ူအသံိုေး ပြုမ နသူ  ော ေး ) 
အော ေးလံိုေးပါဝင မ ဆော င ရွက န ိုင  ည  ြေစ ပါသည ။  ၎င ေးအ ပင  မ  ော ဘျီပတ  မ က ခ  နငှ   ကကင ကကင နာ နာပတ  မက ခ   
  ော ေးအော ေး ကက ြုတ င မငွမ ပေးမ ခ သည  စနစ  ြေင   ရယ ူအသံိုေး ပြုသူ  ော ေးနှင   Data Carry Plus, Mobile Legends, PUBG, 
မ တ ေးသံသော နှင   ရယှ  ကကည  ပတ  မက ခ    ော ေးအော ေး အသံိုေး ပြုပပျီေး ှမ ငမွ ပေးမ ခ သည  စနစ  ြေင   ရယူအသံိုေး ပြုသူ  ော ေးလည ေး 
ပါဝင မ ဆောင ရွက န ိုင  ည  ြေစ ပါသည ။ 
 

Q4. How can I join this Campaign? 
A. You can join this Campaign by making top-up at least MMK 1,000 (or) purchasing 699Ks 
data pack or data packs above such data (or) doing point redemption for MPT mobile 
services via any channel of MPT4U App, USSD codes and SMS purchase during the Campaign 
Period.  

 
မ  ေးခွန ေး (၄ ) ဤအစျီအစဥ   ှော ဘယ  လ ိုပါဝင လ ိုုံ့ရန ိုင  လဲ။ 
အမ  ြေ။  ဤအစျီအစဥ  တ ွင  ပါဝင န ိုင ရန အတ ွက   အစျီအစဥ  သက တ   ေးကောလအတငွ ေး MPT4U အပလျီမကေးရငှ ေး၊ 
USSD ကိုတ  နံပါတ    ော ေးနှင   စောတ  ိုမ ပေးပ ိုုံ့ဝယ ယ ူ ှုတ  ိုုံ့ ှတဆင   ြေိုန ေးမ ဘလ အနည ေးဆံိုေး (၁,၀၀၀) က ပ  ြေည  သွင ေး၍ 
 ြေစ မ စ၊ အနည ေးဆံိုေး ( ၆၉၉)  က ပ တ န နငှ  အ က  အင  တော နက  Data ပတ  မ က ခ    ော ေးဝယ ယ ူ၍ ြေစ မစ၊  MPT ၏ 
ဝန မ ဆောင  ှု  ော ေးအော ေး MPT Club ပွ ြုင    ော ေး ြေင   လဲလှယ  ခိုနှ   ဝယ ယ ူ၍ ြေစ မစ  ပြုလိုပ မ ဆောင ရွက ရ ည ။   
 

Q5. Which channel(s) are eligible to make top up (or) data pack purchase (or) point 
redemption? 
A. Any channel of MPT4U App, USSD codes and SMS purchase are eligible to participate in the 
Campaign. 
 

မ ေးခွန ေး (၅) အစအီစဉ တွင ပါဝင န ိုင ရန   ည သည  နည ေးလ  ေးမတွကတဆင   ဖုန ေးမငွဖဖည  ဖခင ေး (သ ုို့) အင  တ ောနက  
Data ပက မက ခ  ဝယ ယူဖခင ေး (သ ုို့) MPT Club ပွ ွိုင    ော ေး ြေင   လဲလှယ ခိုနှ   ဝယ  ယ ူဖခင ေးတ  ိုုံ့က ို ဖပွိုလုပ လ ုို့ရန ုင  လဲ။ 
အမ  ြေ။  ဤအစျီအစဥ  တငွ  ပါဝင န ိုင ရန အတကွ  MPT4U အပလျီမကေးရငှ ေး၊ USSD ကိုတ  နံပါတ    ော ေးနှင   
စောတ  ိုမ ပေးပ ိုုံ့ဝယ ယ ူ ှု စသည   ကက ြုက နစှ သက ရော နည ေးလ  ေးတ စ ခိုခိုက ိုအသံိုေး ပြုန ိုင ပါသည ။   
 

Q6: I got (4) tickets by making 3,000Ks top up through the scratch card. My friend got 6 
tickets by doing same amount top up via MPT4U Channel. Why? 



A: Based on following different specific denominations by defined channels, you will get the 
tickets to win the Prizes. The more value you top up, data pack purchase, point 
redemption, the more tickets you get to win the Prizes. If you do the activity via MPT4U 
App, you can get the ticket (3) times to win the Prizes. If you do the activity via other 
channels except MPT4U App, you can get the ticket (2) times. (Normally, 1000Ks for top-
up = 1 Ticket) 

 

Denomination of  

Top up (MMK) 

Denomination of  

Data Pack Purchase 

(MMK) 

Point 

Redemption 

(Points) 

Ticket(s) 

Via Other 

Channels 

(except 

MPT4U) 

Via MPT4U 

App 

1000 ~ 1999 699 ~ 1999 
50/ 99/ 199 

points 
1 

2000 ~ 2999 2000 ~ 2999 299 points 4 6 

3000 ~ 3999 3000 ~ 3999 399 points 6 9 

4000 ~ 4999 4000 ~ 4999 499 points 8 12 

5000 ~ 5999 5000 ~ 5999 - 10 15 

6000 ~ 6999 - - 12 18 

7000 ~ 7999 - 799 points 14 21 

8000 ~ 8999 8000 ~ 8999  16 24 

9000 ~ 9999 9000 ~ 9999  18 27 

10000 ~ 19999 10000 ~ 19999  20 30 

20000 ~ 29999 20000 ~ 29999  40 60 

30000 ~ 39999   60 90 

40000 ~ 49999   80 120 



50000 ~ 59999   100 150 

60000 ~ 69999   120 180 

70000 ~ 79999   140 210 

80000 ~ 89999   160 240 

90000 ~ 99999   180 270 

100000   200 300 

 

မ  ေးခွန ေး (၆) ခဲ ခစ ကတ ကတစ ဆင   (၃၀၀၀) က  ပ  မငွ ြေည   ခင ေး ြေ င   ကံစ   ေးလက  တှ  (၆)မစ ော င  
ရရှ  ော ေးပါတယ ။ သူငယ ခ င ေး က မ ငွ ြေည  ပ ော ဏအ တူတူက ို MPT4U အ ပလျီမကေးရှင ေး ှတစ ဆ င   
မငွ ြေည   ခင ေး ြေ င   လက  ှ တ  (၉)မစော င  ရရှ ပါတယ ။ ဘ ော  မကကော င  ပါ လဲ။ 
အ မ ြေ။ မအော က ပါအ တ ိုင ေး သတ  ှတ  ော ေးမ သော ပ ော ဏန ှင   နည ေးလ  ေး  ော ေးအ လ ိုက  ဆ ို  ော ေးအ ော ေး  
ကံစ  ေးခွင  လ က  တှ ရရှ န ိုင သည  အ မရအတွက  ကဲွ ပ ော ေးသွော ေးပါသည ။  ပ ော ဏ  ော ေး  ော ေး ြေိုန ေးမ ငွ ြေည   ခင ေး 
(သ ိုုံ့) Data ပ က မ က ခ  ပ  ော ဏ  ော ေး ဝယ ယူ ခင ေး (သ ိုုံ့) MPT Club ပွ ြုင    ော ေး  ော ေးလဲလှယ ခိုနှ    ခင ေး  ော ေး  
 ပြုလိုပ ပါက ဆ ို  ော ေးအ ော ေး ကံစ  ေးခွင  လ က  တှ   ော ေး   ော ေးရရှ န ိုင ပါ ည ။  MPT4U အ ပလျီမကေးရှင ေး ှတစ ဆ င   
လိုပ မဆ ော င ပါက ပံို ှန ရရှ န ို င သည   ကံစ  ေးခွ င  လက  ှ တ ၏  (၃)  ဆ  ပ ို  ို၍  လက  ှ တ အမစော င အ မရအတွက  
ရရှ န ိုင  ည  ြေစ ပပျီေး အ  ခော ေးန ည ေးလ  ေး  ော ေး ှတစ ဆ င   (MPT4U အ ပလျီမကေးရှင ေး ှလွဲ ၍ ) လိုပ မဆ ော င ပါက (၂) 
ဆ ရရှ န ိုင ကော ကံ ူေးရန  အ ခွင  အမရေးပ ို  ိုရရှ န ိုင ပါ ည ။ (ပံို ှန အ ော ေး ြေင   ၁၀၀၀ က  ပ  ြေိုန ေးမ ဘလ  ြေည   ခင ေး 
လိုပ မဆ ော င ခ က  =  ကံစ  ေး ခွင  လက  တှ  ၁  မစော င ) 
 

ထငွဖြည  ပမောဏ (  ပ ) ပ  ထ  ခ  ပမောဏ (  ပ ) 
ပွ ွိုင  လဲလှယ ဖခင ြီး 

(ပွ ွိုင  ) 

 ံစမ ြီးခွင  လ  မှတ  (ထစောင ) 

အဖခောြီးနည ြီးလမ ြီးမ ောြီး 

(MPT4U မှလွ၍ဲ) 

MPT4U 

Channel 

1000 ~ 1999 699 ~ 1999 50/ 99/ 199 1 

2000 ~ 2999 2000 ~ 2999 299 4 6 

3000 ~ 3999 3000 ~ 3999 399 6 9 

4000 ~ 4999 4000 ~ 4999 499 8 12 

5000 ~ 5999 5000 ~ 5999 - 10 15 



6000 ~ 6999 - - 12 18 

7000 ~ 7999 - 799 14 21 

8000 ~ 8999 8000 ~ 8999  16 24 

9000 ~ 9999 9000 ~ 9999  18 27 

10000 ~ 19999 10000 ~ 19999  20 30 

20000 ~ 29999 20000 ~ 29999  40 60 

30000 ~ 39999   60 90 

40000 ~ 49999   80 120 

50000 ~ 59999   100 150 

60000 ~ 69999   120 180 

70000 ~ 79999   140 210 

80000 ~ 89999   160 240 

90000 ~ 99999   180 270 

100000   200 300 

 
Q7. Are balance transfer and loan balance eligible to participate in the Campaign? 
A: No, they are not eligible. 
 
မ  ေးခွန ေး (၇) ြေိုန ေးမ ဘလ လ မဲ  ပောင ေး ှု ှရရှ သည  ြေိုန ေးမ ဘလ နှင   မ ခ ေးယ ူသည  ြေိုန ေးမ ဘလ တ  ိုုံ့ ြေင   အစျီအစဉ  ှောပါဝင  
မ ဆောင ရွက န ိုင ပါသလော ေး။ 
အမ  ြေ။  အဆ ိုပါြေိုန ေးမ ဘလ တ  ိုုံ့ ြေင   အစျီအစဉ  ှော ပါဝင မ ဆော င ရကွ  ခင ေး  ပြုန ိုင ပါ။ 

 
Q8. If I do 1,000Ks amount top up to my friend’s number. Who will get the ticket? 
A: Your friend will get (1) ticket. 
 
မ  ေးခွန ေး (၈) အ ကယ ၍  သူငယ ခ င ေး၏ြေိုန ေးနံ ပါတ သ ိုုံ့  ြေိုန ေးမ ဘလ  (၁၀၀၀)  က ပ အ ော ေး ၎ င ေး က ိုယ စော ေး  
 ြေည  မပ ေးလ ိုက ပါက ကံစ  ေး ခွင  လက  တှ က ို  ဘယ သူရ ရှ  လဲ။ 
အ မ ြေ။ သူငယ ခ င ေး က ကံစ   ေးခွင  လက  ှတ  (၁) မစော င ရရှ သွော ေး ှော ြေစ ပါတယ ။ 



 
Q9. If I buy 799Ks Data Carry Plus pack for my friend as gift. Who will get the ticket? 
A: Your friend will get (1) ticket. 
 
မ  ေးခွန ေး (၉) အ ကယ ၍  သူငယ ခ င ေးက ို ၇ ၉၉က ပ တန  Data Carry Plus ပက မက ခ  အ ော ေး လက မဆ ော င  
အ မန ြေင   ဝယ မ ပေးလ ိုက ပါက ကံစ  ေးခွင  လ က  တှ က ို  ဘယ သူရရှ  လဲ။   
အ မ ြေ။ သူငယ ခ င ေး က ကံစ   ေးခွင  လက  ှတ  (၁) မစော င ရရှ သွော ေး ှော ြေစ ပါတယ ။  
 
Q10. Will I get the ticket upon making first time top-up of commercial tax 20,000 MMK for 

new SIM? 
A: No, you will not get the ticket upon this. 
 
မ  ေးခွန ေး (၁၀) ဆ င ေး  ကတ အ သစ ဝယ ယူရောတွင  ပ  ဆံိုေးအ ကက    ြေည  သွ င ေးရသ ည   ကိုန သွယ လိုပ ငန ေးခွ န  
၂၀,၀၀၀ က  ပ အ တွက  ကံစ   ေးခွင  လက  ှတ ရရှ န ိုင ပါလ ော ေး။ 
အ မ ြေ။ အ ဆ  ိုပါ ြေည  သွ င ေး  ှု အ တွက  ကံစ  ေးခွင  လက  ှ တ  ရရှ န ိုင ပါ။ 
 
Q11. Can my ticket(s) of First Week of Campaign be combined with the tickets of Second 

Week to win the Prizes? 
A: No. MPT will separately choose and inform the winners for each Campaign week of the 

tickets. 
 
မ  ေးခွန ေး (၁၁) ပ  ရက သတတ ပတ ၏  ကံစ   ေးခ ွင  လက  တှ   ော ေး က ို ဒို တ ယ ရက သတတပတ ၏  
ကံစ  ေးခွင  လ က  တှ   ော ေးနှ င   မပါင ေးစည ေး၍ ဆ ို  ော ေးအ ော ေး ကံ ူ ေးန ိုင ပါသလော ေး ။ 
အ မ ြေ။ မပါင ေးစည ေး၍ ကံ ူေးန ိုင  ည  ဟိုတ ပါ ။ MPT  ှ ကံစ  ေးခွင  လက  တှ   ော ေးနှ င  စပ လ ဥ ေး ၍  
ရက သတတပတ တစ ခိုခ င ေးစျီ အ တွက  သျီေး  ခော ေးစျီမရေွးခ ယ ပ ပျီေး အ မက ကော င ေး ကကော ေးမပ ေးသွော ေး ည  ြေစ ပါ သည ။ 
 
Q12. I redeemed my 199 points for MPT mobile service in MPT4U App and I did not receive 

any ticket. Why? 
A: For the tickets of point redemption, MPT will inform and send the total tickets to be received by 

participants via SMS after the relevant Campaign week. These tickets will be for winner selection 
of each Campaign week. 

 
မ  ေးခွန ေး (၁၂) MPT Club ၁၉၉ ပွ ြုင  က ို MPT4U App  ဲရှ  MPT   ိုဘ ိုင ေးဝန မ ဆောင  ှုနှင   လဲလှယ  ခိုနှ    
ဝယ ယ ူပပျီေး ြေစ မ သော  လည ေး   ည သည  ကံစ  ေးခငွ  လက  ှတ   ျှ လက ခ ံရရှ ပါ။  ဘော မ ကကောင  ပါလဲ။ 



အမ  ြေ။  MPT Club ပွ ြုင    ော ေး ြေင   လဲလှယ  ခိုနှ   ဝယ  ယ ူ ော ေးသည   က ူံေးခွင  လက  ှတ    ော ေး ြေစ ပါက 
သက ဆ ိုင ရောအစျီအစဥ  ရက သတ တပတ  ပပျီေးဆံိုေးပပျီေးမ နာက  စိုစိုမ ပါင ေးလက ခရံရှ  ည  လက  ှတ    ော ေးအော ေး ပါဝင မ ဆော င  
ရကွ သူ ံသ ိုုံ့ MPT  ှ အမ ကကော င ေးကကောေးမ ပေးပ ိုုံ့သွောေး ည  ြေစ ပါသည ။  အဆ ိုပါကစံ   ေးခ ွင  လက  တှ   ောေးအောေး အစျီအစဥ   
ရက သတ တပတ  တစ ခိုစျီအတကွ  ကံ ူေးရငှ မ ရေွးခ ယ  ရော ၌  ည  သွင ေးမကောက ယ ူသွော ေး ည  ြေစ ပါသည ။ 

 
Q13: How do I know if I won in the Campaign? 
A. The winners will be chosen for each Campaign week depending on the quantity of Prizes 

and MPT will call and inform each eligible winner for each Prize. 
 
မ ေးခွန ေး (၁၃) ဤအစီအစဥ တွင  ကံထူေးရငှ ဖဖစ ၊  ဖဖစ ဆ ိုသည က ို  ည က ဲသ ုို့သ ရှ န ငု ပါသလဲ။  
အမ  ြေ။  ကံ ူေးရငှ   ောေးအော ေး ဆိုအမ ရအတ ွက မ ပေါ် ူတ ည ၍ အစျီအစဥ  ရက သတ တပတ  တ စ ခိုစျီအတ ွက  
မ ရေွးခ ယ  မ ပေးသွောေး ည  ြေစ ပါသည ။  MPT  ှ  ဆိုတစ  ခ ိုခ င ေးစ ျီအတွက  က ံေူးရှင  ြေစ  လော ည  သူတစ  ဦေးခ င ေးစ ျီအောေး 

ြေိုန  ေးမခ ေါ်ဆ ို၍ အသ မပေးအမကကောင ေးကကောေးသွောေး ည  ြေစ  ပါ သည ။ 
 

Q14: When will I receive the Prize? 
A: MPT will deliver the Prizes to each winner after selection and announcement of winners. 
 
မ ေးခွန ေး (၁၄) ဆုက  ုဘယ အခ  န  ှှာ လက ခရံရှ  လဲ။  
အမဖဖ။ MPT  ှ က ူံေးရငှ   ောေးအောေး မ ရေွးခ ယ  မ ကကညော ပပျီေးမ နာက  ကံ ူေးရငှ တ စ ဦ ေးခ င ေး  ံသ ိုုံ့ ဆို  ော ေး 
မ ပေးအပ သွောေး ည  ြေစ ပါသည ။ 
 

Q15: What are the Prizes of the Campaign? 
A: The Prizes of the Campaign are as follow. 
 
 

Campaign Week Prizes  Qty 

22 Dec to 28 Dec 2022 
MPT Pay 1 Million Kyats 50 

MPT Pay 10 Million Kyats 1 

29 Dec 2022 to 4 Jan 2023 
MPT Pay 1 Million Kyats 50 

MPT Pay 10 Million Kyats 1 

 Total 102 

 
မ  ေးခွန ေး ( ၁၅)  အစျီအစဥ  အတကွ  ဘော ဆိုမတမွ ပေး ှောလ။ဲ 
အမ  ြေ။  အစျီအစဥ  အတကွ  ဆို  ော ေး ှော မအော က ပါအတ  ိုင ေး ြေစ ပါသည ။ 
 



အစျီအစဥ ရ   တတပတ  ဆုမ ောြီးစောရင ြီး အထရအတွ   

၂၀၂၂ ခိုနစှ  ၊ ဒျီဇင ဘော ၂၂ ရက   ှ၂၈ 
ရက  မန ုံ့အ   

MPT Pay က ပ  (၁)  သန  ေး  ၅ ၀ 

MPT Pay က ပ  (၁၀)  သန  ေး  ၁ 

၂၀၂၂ ခိုနစှ  ၊ ဒျီဇင ဘောလ ၂၉   ှ
၂၀၂၃ ခ ိုန ှစ  ၊ ဇန  န ဝါ ရျီလ ၄  ရက  မနုံ့အ   

MPT Pay က ပ  (၁)  သန  ေး  ၅ ၀ 

MPT Pay က ပ  (၁၀)  သန  ေး  ၁ 

 စ ိုစ ိုမပါ င ေးအမရအတွက  ၁၀၂ 

 

Q16. Is there a maximum number of participants who can win in the Campaign? 
A. No. 
 
မ  ေးခွန ေး ( ၁၆) ဤအစျီအစဥ  တ ွင  က ူံေးန ိုင သည   ပါဝင သူဦ ေးမ ရအ  ောေးဆံိုေးကနုံ့ သတ  ခ က ရှ ပါသလော ေး။   
အမ  ြေ။   ရှ ပါ။ 

 

Q17: How many times can I join the Campaign? 
A: There is no limitation to join and you can get more tickets to win the Prizes by making 
top-up, data pack purchase and point redemption more.  
 
မ  ေးခွန ေး ( ၁၇ ) ဤအစျီအစဥ  တ ွင  ဘယ  နှစ ကက   ပါဝင ကံစ  ေးလ ိုုံ့ရန ိုင ပါသလဲ။ 
အမ  ြေ။  ပါဝင ကံစ  ေးန ိုင သည   အကက   မ ရကနုံ့ သတ  ခ က  ရှ ပါ။  ြေိုန  ေးမဘလ   ောေး  ောေး ြေည  သွင ေး ခ င ေး၊ MPT Club 

ပွ ြုင    ောေး ြေင   ပ ို  ိုလလဲယှ ခ ိုန ှ   ဝ ယ ယူ ခ င ေးန ှင   အင တောနက ပတ မက ခ     ောေး   ောေး ဝယ ယူ ခ င ေး အောေး ြေင   ဆို  ော ေးက ို  
ကံ ူေးန ိုင  ည  လက  ှတ    ော ေးပ ို၍ရမလမ လ ြေစ ပါ ည ။ 
 

Q18. How many times can I win in the Campaign? 
A. You can join the Campaign and win the Prizes for every Campaign week.  
 

မ  ေးခွန ေး (၁၈) ဤအစျီအစဥ  တ ွင  ဘယ  နှစ ကက   ကံ ူေး ခွင  ရရှ န ိုင ပါသလဲ။ 
အမ  ြေ။   ဤအစျီအစဥ  တ ွင ပါဝင ပပျီေး အစ ျီအစ ဥ ရက သတတပတ တ ိုင ေးအတွက  ဆို  ော ေးအော ေး ကံ ူေးရရှ န ိုင ပါသည ။   
 

Q19. How does MPT choose the winners? 
A. MPT will choose the winners randomly and will call and inform each eligible winner for 
each Prize. MPT will call each eligible winner three (3) times by phone and if the winner does 
not pick up all (3) call attempts, MPT will select another winner for the Prize. 
 

မ  ေးခွန ေး (၁၉)  MPT  ှ ကံ ူေးရငှ မတ ွက ို ဘယ  လ ိုမ ရေွးခ ယ   ှော လဲ။ 



အမ  ြေ။  MPT  ှ ကံ ူေးရငှ   ောေးအော ေး က ပန ေးမ ရေွးခ ယ  သွောေး ည  ြေစ ပပျီေး ဆိုတစ  ခ ိုခ  င ေးစ ျီအတွက  က ံေူးရှင  ြေစ  လော ည  သူ 

တစ  ဦေးခ င ေးစ ျီအောေး ြေိုန  ေးမခ ေါ်ဆ ို၍ အသ မပေးအမကကော င ေးကကော ေးသွောေး ည  ြေစ  ပါ သည ။  ကံ ူေးရငှ  ြေစ လော န ိုင  ည  သူ  ော ေးအော ေး 

MPT  ှ ြေိုန ေး ( ၃) ကက   မခေါ် ယ ူသွော ေး ည  ြေစ ပပျီေး ကံ ူေးရငှ  ြေစ လော  ည  သူ ှ အဆ ိုပါ ( ၃) ကက   မ ခေါ် ယ ူသည   

ြေိုန ေးမ ခေါ် ဆ ို ှုအော ေး လက ခမံ  ြေကကောေး ခင ေး  ပြုပါက MPT  ှ အဆ ိုပါဆိုအတ ွက  အ ခော ေးမသော ကံ ူေးရငှ အော ေး မ ရေွးခ ယ   

မ ခေါ်ယ ူသွောေး ည  ြေစ ပါသည ။   

*In case of conflict between the Terms and Conditions and these FAQs, the Terms and 

Conditions shall prevail. In case of conflict between the English and Myanmar versions of 

these FAQs, the Myanmar version shall prevail. 

 ှတ  ခ က ။  ဤအမ  ေး  ော ေးမသော မ  ေးခွန ေး  ော ေးနငှ   စည ေးက  ေးခ က   ော ေးအကကောေး ကွလဲွဲ ှု  ော ေးရှ ခဲ ပါက စည ေးက  ေး  
ခ က   ော ေးပါ ပဌော န ေးခ က   ော ေးက လ   ေး  ိုေးအတ ည  ြေစ မ စရ ည ။  ဤအမ  ေး  ော ေးမ သော မ  ေးခွန ေး  ော ေး၏ အင်္ဂလ ပ  
ဘော သော နငှ     န  ော ဘော သော စော သော ေး  ော ေးအကကောေး ကွဲလဲွ ှု  ော ေးရှ ခဲ ပါက   န  ော ဘော သော ပါစောသောေး  ော ေးကသော  လ   ေး  ိုေး  
အတည  ြေစ မစရ ည ။   
 


